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 81 07 Viersel > Retie/Postel 
Door de Stille Kempen

 91 08 Retie/Postel > Thorn 
Langs de groene grens met Nederland naar het witte Thorn

 101 09 Thorn > Kanne 
Door het Maasland en langs Kempense kanalen

 113 10 Kanne > Sint-Truiden 
Haspengouw verkennen langs holle wegen en fruitboomgaarden

 125 11 Sint-Truiden > Heverlee 
Onthaasten en genieten in het Hageland

 134  Kaart van bezienswaardigheden Leuven

 135 12 Heverlee > Halle 
Van Dijle naar Zenne

 148  Kaart van bezienswaardigheden Brussel

 149 13 Halle > Schendelbeke 
Van Zenne naar Dender: ruimte, groen en stilte

 161 14 Schendelbeke > Ruien 
Verkenning van de Vlaamse Ardennen

 175 15 Ruien > Wervik 
Van Schelde naar Leie

 189 16 Wervik > Westvleteren 
Herinneringen aan het oorlogsverleden

 203 17 Gent > Ruien 
Van het Scheldeland naar de Vlaamse Ardennen

 219 18 Dendermonde > Schendelbeke 
Langs de zachtmoedig kronkelende Dender

 231 19 Boom > Heverlee 
Een groen lint door de verstedelijkte ‘Vlaamse Ruit’

 243 20 Retie/Postel > Kerkom-bij-Sint-Truiden 
Verrassende variaties onderweg van de Kempen naar Haspengouw



Afstand
63,5 km

Vertrekplaats
Het dorpsplein voor de kerk van Westvleteren, Westvleterendorp 1, 8640 Westvleteren

Terug naar vertrekplaats
Dichtstbijzijnde treinstations: Ieper, Veurne

Bewegwijzering
LF 6 Vlaanderen Fietsroute
LF 1 Noordzeeroute - Vlaanderen Fietsroute vanaf het kruispunt tussen de Eversamstraat en de Stave-
lestraat te Elzendamme

Parkeren
Op het dorpsplein van Westvleteren

Aard van de weg
Dit traject kan ook door kinderen worden gefietst.
Hoofdzakelijk autoluwe asfaltwegen en jaagpaden, ook een aantal stukken onverharde paden (ternair 
zand) die ook bij nat weer goed berijdbaar zijn.

Toegankelijkheid
Dit traject is vrijwel volledig vlak. Enkel in de duinen langs de kust zijn enkele korte hellingen te verwer-
ken. In dit vlakke landschap dicht bij de kust speelt de wind een grote rol.

POI’s
 > Nationaal Visserijmuseum Navigo 

Pastoor Schmitzstraat 5, 8670 Oostduinkerke, ) +32 (0)58 51 24 68, www.navigomuseum.be
 > IJzertoren 

IJzerdijk 49, 8600 Diksmuide, ) +32 (0)51 50 02 86, www.ijzertoren.org
 > De Dodengang 

IJzerdijk 62, 8600 Diksmuide, ) +32 (0)51 50 44 03, www.toerisme.diksmuide.be

Meer info
 > Bezoekerscentrum De Doornpanne, Doornpannestraat 2, 8670 Oostduinkerke, ) +32 (0)58 53 38 

33, info@iwva.be, www.iwva.be
 > Dienst Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, Zeelaan 303, 8670 Koksijde, ) +32 (0)58 51 29 10, 

toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be
 > Dienst Toerisme Veurne, Grote Markt 29, 8630 Veurne, ) +32 (0)58 33 55 31,  

infotoerisme@veurne.be, www.veurne.be
 > Dienst Toerisme Nieuwpoort, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort, ) +32 (0)58 22 44 44,  

info@nieuwpoort.be, www.nieuwpoort.be
 > NAVIGO - Nationaal Visserijmuseum, Pastoor Schmitzstraat 5, 8670 Oostduinkerke,  
) +32 (0)58 51 24 68, info@navigomuseum.be, http://nl.navigomuseum.be

 > Regiowerking Westhoek, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide, ) +32 (0)51 51 93 50, 
toerismewesthoek@westtoer.be, www.toerismewesthoek.be

 > Toerisme Diksmuide, Grote Markt 28, 8600 Diksmuide, +32 (0)51 51 91 46,  
toerisme@stad.diksmuide.be, http://toerisme.diksmuide.be/

 > Toerisme Oostduinkerke, Astridplein 6, 8670 Oostduinkerke, ) +32 (0)58 51 13 89,  
toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be

 > Toerisme Sint-Idesbald, Zeedijk 26a, 8670 Koksijde, ) +32 (0)58 51 39 99, toerisme@koksijde.be, 
www.koksijde.be

 > Toerisme Vleteren, Kasteelstraat 39, 8640 Vleteren, ) +32 (0)57 40 00 99,  
toerisme.vleteren@publilink.be, www.toerismewesthoek.be

 > VVV Lo-Reninge, Markt 17a, 8647 Lo-Reninge, ) +32 (0)58 28 91 66, info@lauka.be, www.lauka.be

Natje en droogje
Zie kaart op ommezijde

Overnachten
Zie blz. 28

01WESTVLETEREN > NIEUWPOORT

Trotseer de wind in de polders, waar de IJzer nooit ver weg is
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01WESTVLETEREN > NIEUWPOORT

Trotseer de wind in de polders, waar de IJzer nooit ver weg is

Je fietst door het Regionaal Landschap IJzer en Polder. In tegenstelling tot het 
heuvelland schap is de horizon hier overal vlak. De kerktorens van stille polder-
dorpjes zijn van ver te zien tussen de akkers, weiden en natte hooilanden. Dit is 
een van de dunst bevolkte gebieden van Vlaanderen. Rond de grote polderhoe-
ves liggen vele hectaren landbouwgrond. Openheid en stilte zijn troef. De wind 
kan hier je bondgenoot zijn, maar ook een geduchte vijand. 
De IJzer stroomt als een brede beek vanuit Noord-Frankrijk traagjes door het vele 
groen, voorbij Fintele naar de kruising met de Ieperlee. Van daaraf is het een bre-
de rivier die langzaam naar de zee in Nieuwpoort stroomt. Het vredige landschap 
laat nauwelijks vermoeden dat in deze IJzervallei vier jaar lang een hardnekkige, 
modderige en bloedige loopgravenoorlog woedde. Op vele plaatsen passeer je 
getuigen en littekens van ‘De Groote Oorlog’ aan de IJzer. In Diksmuide kun je 
natuurlijk niet naast de IJzertoren kijken. 
Na de polders kom je in de kustvlakte terecht. Aan de kust kun je genieten van 
enkele stukjes duinenreservaat die er – ondanks de bouwwoede – nog resten.

1>2 11,5 km  Van Westvleteren (Sint-Martinuskerk) naar de Knokkebrug
Laat de kerk van Westvleteren 1 rechts liggen en fiets recht voor je uit de Broekdreef in, 
een smalle asfaltweg. Let naast het landschap ook op de weg, want die maakt kort na elkaar 
enkele haakse bochten. Op de T-splitsing met de betonbaan naar Stavele verlaat je de LF 6 
‘Vlaanderen Fietsroute’ en kom je op de LF 1 ‘Noordzeeroute’ die van Boulogne in Frankrijk 
naar Den Helder in Nederland loopt.
Tussen twee rijen knotwilgen en een kort stukje kasseistenen kom je aan een houten brugje 
over de IJzer. Op de oever aan de overkant sla je rechts het geasfalteerde fietspad naar Finte-
le in. Je fietst nu stroomafwaarts vlak langs de IJzer. Die is hier nog niet gekanaliseerd, rede-
lijk smal en langs de oever staat nog veel lage begroeiing. Landschappelijk is dit een pareltje.
De IJzer is naast de Maas en de Schelde de kortste van de drie Belgische rivieren die in 

zee uitmonden. Het is wel de enige rivier die in België in de zee uitmondt. ‘Bachten de 
Kupe’ (Achter de kuip) is de West-Vlaamse benaming voor het gebied ten westen van de 
IJzer, met als overige grenzen de Noordzee en de Franse grens (in het plaatselijk dia-
lect: de ‘Schreve’). De loop van deze rivier heeft op de kaart de vorm van een kuip. Deze 
streek maakt op zijn beurt deel uit van Veurne-Ambacht, de noordwestelijke hoek van 
West-Vlaanderen. Het graafschap Vlaanderen werd in de 11de eeuw verdeeld in burg-
graafschappen of kasselrijen, die op hun beurt uit ambachten bestonden.

In het gehucht Fintele fiets je via een ophaalbrug over de schutsluis waar de Lovaart samen-
vloeit met de IJzer. Je komt op de smalle autoluwe asfaltweg die tot in Nieuwpoort op de 
linkeroever van de IJzer loopt. 



Diksmuide, polders

Diksmuide, IJzertoren

Koksijde, Zuid-abdijmolen Knokkebrug, infokiosk

Tussen Diksmuide en Nieuwpoort
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De IJzerbroeken vormen een grote open ruimte van duizenden hectaren natte graslanden. 
Ze strekken zich uit aan de rechterkant van de rivier, van de Franse grens tot Diksmuide. 
Dit is de ‘overkant’ als je op de asfaltweg langs de IJzer fietst. Aan die kant zijn geen dij-
ken, en in de winter overstromen de broeken dan ook geregeld. Het is een gebied waar veel 
weidevogels voorkomen.

Om de boeren in de zomer toegang te verschaffen tot de hooilanden in de IJzerbroeken lag er 
in Fintele een houten brug over de IJzer. Deze werd ieder jaar in het voorjaar opgebouwd 
en in het najaar weer afgebroken: de Hooipiete. Het middenstuk bestond uit losse balken 
die werden weggenomen om schepen door te laten. Net voorbij restaurant De Hooipiete 
ligt in de wei een nagebouwde ’hooipiete’ als evocatie van dit unieke erfgoed.

Waar de weg tussen Lo en Reninge de IJzer kruist, loopt het fietspad onder de Reningebrug. 
Aan de Knokkebrug 2 sla je links af.
De Knokkebrug ligt aan de samenvloeiing van de IJzer en de Ieperlee. De naam van deze 

brug heeft niets te maken met de gelijknamige badstad aan de Belgische kust, maar ver-
wijst naar ‘Fort de Knocke’, een Vauban-vestiging die hier op het einde van de 16de eeuw 
deel uitmaakte van een verdedigingslinie van meerdere forten aan de grens tussen noord 
en zuid. In 2011 werden de vroegere walgrachten weer zichtbaar gemaakt door ze uit te 
graven. Je kunt ze zien in de weilanden aan de overkant van de Knokkebrug.

2>3 8,0 km  Van de Knokkebrug naar de IJzertoren
Je fiets nu over de Oude Zeedijk, een smalle betonweg met uitzicht op het weidse open land-
schap rondom. Aan de overkant van de brug zie je een houten informatie- en schuilhut in 
octogonale vorm. Een met plankjes afgeboord verhoogd loopvlak kronkelt langs de hut en 
refereert meteen aan de rivier. Over het hele traject van de IJzer staan er zeven van deze 
hutten. Hoe dichter je bij de monding van de IJzer komt, hoe langer en hoger de abstracte 
voorstelling van de rivier wordt.
In Sint-Jacobskapelle staat niet toevallig een beeld van een pelgrim. Dit dorp ligt immers 
op de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela en is voor vele pelgrims een vertrekpunt 
of een pleisterplaats op hun tocht naar het zuiden.
Als je het dorpje Sint-Jacobskapelle uitrijdt, tekent zich boven de horizon de IJzertoren af. 
De IJzertoren 3 staat vlak bij Diksmuide, aan de oever van de IJzer. 
De IJzertoren is een herdenkingsmonument voor de Vlaamse gesneuvelden in de Eerste We-

reldoorlog, maar ook een symbool voor de politieke verzelfstandiging van Vlaanderen. De 
letters AVV/VVK op het kruis zijn de afkorting van ‘Alles Voor Vlaanderen/Vlaanderen 
Voor Kristus’. De huidige toren werd gebouwd nadat de vorige met dynamiet werd opge-
blazen. De ruïnes van de oude toren staan er nog steeds en worden zorgvuldig bewaard.

3>4 8,5 km  Van de IJzertoren naar Pervijze (kruising Frontzate en Schoorbakkestraat)
Je blijft de IJzer volgen. Je hoeft niet te wachten aan de verkeerslichten aan de Kaasker-
kestraat. Je kunt het voet- en fietspad onder de brug volgen en zo deze drukke verkeersader 
vermijden. Wie naar het centrum van Diksmuide wil, slaat aan de verkeerlichten rechts af 
en rijdt de brug over. 
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Hoe vredig en stil het open landschap er nu ook mag bij liggen, dit was ooit het decor voor de 
bloedige veldslagen van de Eerste Wereldoorlog die een immense tol aan mensenlevens 
eiste. Het Belgische leger kon in deze streek standhouden door een deel van de IJzer-
vlakte onder water te laten lopen. Op dit stuk van de route kom je verschillende littekens 
en getuigen van deze bittere loopgravenoorlog tegen. 

Anderhalve kilometer van Diksmuide ligt de Dodengang.
In dit beruchte loopgravenstelsel werd een afschuwelijke oorlog uitgevochten. Deze loop-

graaf kreeg al vlug zijn naam door de talrijke slachtoffers die er vielen. Vanuit het bezoe-
kerscentrum krijg je een overzicht van deze historische plaats. Je verneemt er ook meer 
over de petroleumtanks die de inzet waren van de strijd. Nauwelijks een honderdtal meter 
voorbij het einde van de Dodengang staat de bunker waar de Duitse vijand zat. 

Na de Dodengang verlaat je de IJzer om links via het Oud-Stuivekenspad richting Nieuw-
poort te fietsen. Het goed berijdbare zandpad volgt de Reigersvliet doorheen het uitge-
strekte vlakke landschap. Via een houten brugje over de vliet bereik je het polderdorpje 
Oud-Stuivekenskerke.
Tijdens WO I deed de verwoeste kerktoren van Oud-Stuivekenskerke dienst als belangrij-

ke uitkijkpost over het overstroomde gebied tussen de Frontzate (de spoorlijn Diksmui-
de-Nieuwpoort) en de IJzer. Ook om deze strategische plaats werd strijd geleverd. Die 
kreeg de toepasselijke naam: Slag aan de Reigersvliet. Je kunt via een trap boven op de 
toren komen. Een oriëntatietafel duidt 35 belangrijke plaatsen uit de ‘Groote Oorlog’ aan. 
De gedenkzuiltjes aan de zijkant van de gedenkkapel Onze-Lieve-Vrouw der Zege stellen 
alle Belgische militaire eenheden voor die deelnamen aan de Slag bij de IJzer. 

Het fietspad maakt een aantal bochten om ten slotte terecht te komen op het kaarsrechte 
fiets- en wandelpad De Frontzate, tussen Diksmuide en Nieuwpoort.
De Frontzate is de bedding van een vroegere spoorlijn tussen Diksmuide en Nieuwpoort. 

Deze licht verhoogde berm vormde de grens van het gebied dat onder water werd gezet 
tijdens WO I. De hele vlakte tussen de spoorwegberm en de IJzer kwam blank te staan na-
dat in Nieuwpoort bij hoogtij de sluizen werden opengezet. De overstroming stuitte de op-
mars van de Duitse troepen richting Frankrijk, en was het begin van een jarenlange bitsi-
ge oorlog. Langs de spoorwegberm werden talrijke kleine bunkers gebouwd waardoor het 
een belangrijke verdedigingslinie werd.

Diksmuide, Dodengang
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Ter hoogte van Pervijze bereik je de kruising van de Frontzate met de Schoorbakke-
straat 4. Ongeveer 200 m verder sla je links af om via het Berkelpad naar het centrum van 
het dorp Pervijze te fietsen.

NAAR ‘HET BLOTE’, HET VLAkkE OPEN LANDSCHAP ROND VEURNE

4>5 9,5 km  Van Pervijze (kruising Frontzate en Schoorbakkestraat) naar 
Eggewaartskapelle (Sint-Jan-Onthoofdingskerk)

In het centrum van Pervijze steek je een kruispunt over. Goed uitkijken, want door bochten 
in enkele wegen zie je pas erg laat het aankomende verkeer. Driehonderd meter verder, aan 
het Kastanjeplein, sla je rechts af. Je ziet meteen de imposante observatietoren staan.
Het kleine polderdorp Pervijze lag tijdens WO I vlak bij de verdedigings linie langs de Frontza-

te. In de restanten van de kapotgeschoten pastorie van Pervijze bouwde het Belgische leger 
een observatietoren die uitzicht bood over het front en de stellingen van de vijand. Tijdens 
WO II werd deze observatietoren door de Duitsers opnieuw gebruikt en zelfs nog verhoogd.

De route volgt vanaf de observatietoren het smalle Sinte-Katharinakapellepad dat door ak-
kers en weilanden naar de A-vaart kronkelt. Je fietst langs deze vaart naar het gehucht Roes-
damme, waar je de Roesdammestraat oversteekt. Het Oude-A-vaartpad brengt je via een 
kleine brug op de andere oever van de A-vaart. Smalle geasfalteerde wegen voeren je door 
de uitgestrekte laaggelegen weilanden rond Veurne. Die ontstonden vanaf de 12de eeuw na 
inpoldering van de schorrelanden langs de kust. Aan de horizon zie je de kerktorens van 
kleine polderdorpjes. Je fietst door Zoutenaaie, dat eeuwen lang het kleinste dorp van Bel-
gië was. Het heeft geen kerk of echte dorpskern maar wel een in de streek gekend tea room-
restaurant ‘Zoutenaaie’. Vanaf het terras heb je een mooi uitzicht over het Blote.
Je fietst verder over paden in ternair zand naar Eggewaartskapelle en passeert daarbij een 
kleine molen, Molentje Decroos. 
Vroeger hadden verschillende polderhoeven in deze streek een eigen windmolen om koren te 

malen. Deze staakmolen met open voet is de enige die daarvan is overgebleven. De oor-

Pervijze, Frontzate
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spronkelijke molen werd door een storm verwoest, maar later weer heropgebouwd en als 
monument beschermd. De molen is intact en perfect in staat om koren te malen.

Langs het Molenpad fiets je tot aan de Kromme Gracht, waar je links afslaat aan een kapel-
letje. Op dit mooie plekje nodigt een zitbank uit tot een rustpauze. Het pad eindigt aan de 
Knollestraat. Langs de Knollestraat fiets je naar de dorpskern en de kerk van Eggewaarts-
kapelle 5.

5>6 7,0 km  Van Eggewaartskapelle (Sint-Jan-Onthoofdingskerk) naar Veurne
Tweehonderd meter voorbij de kerk sla je rechts de Minnaersstraat in richting Steenkerke. 
Via de weg langs Steengracht-West bereik je de Lovaart. Je steekt de Korte Wildebrug over 
om op de andere oever het betonnen fietspad naar Veurne te volgen. Je passeert de kleine 
jachthaven van Veurne, waar enkele zitbanken je toelaten om even van het uitzicht te genie-
ten. Je steekt de Nieuwpoortsluis over via een metalen brugje om rechtsaf via de Sasstraat 
de Ooststraat 6 te bereiken.

6>7 7,0 km  Van Veurne (Ooststraat) naar Koksijde (Rotonde met sculptuur)
Je volgt de Ooststraat – de drukste winkelstraat van Veurne – richting Grote Markt. Al na 
100 meter gaat de route aan de rotonde rechtsaf. Maar de terrasjes op de Grote Markt en het 
uitzicht op de historische gebouwen lonken verleidelijk. Ze zijn beslist een ommetje en een 
rustpauze waard. Langs de Rozendalstraat steek je de spoorweg over om op de Conterdijk, 
de asfaltweg langs de vaart Veurne-Nieuwpoort te komen.
Smalle asfaltwegen voeren je richting kust. In Koksijde-Bad fiets je langs de Zeelaan rich-
ting strand. Daarbij passeer je de Hoge Blekker.
De Hoge Blekker is met 33 meter de hoogste duin van de 

Belgische kust. ‘Blekken’ is West-Vlaams voor ‘blin-
ken’. Het witte duinzand weerkaatst het zonlicht 
waardoor het blinkt. Het is tezelfdertijd ook de naam 
van het 240 hectaren grote natuurreservaat waar-
van deze duinrichel deel uitmaakt. Ook het duinmas-
sief de Doornpanne, waar de route doorloopt op weg 
naar Nieuwpoort, maakt hier deel van uit.

Reeds van ver zie je ‘De Poort’, de rechthoekige sculp-
tuur op de grote rotonde in Koksijde-Bad 7. De Poort 
fungeert als een soort doorkijkvenster. Het water in het 
ronde bassin verwijst naar de zee.

7>8 5,0 km  Van Koksijde (Rotonde met sculptuur) naar Oostduinkerke (Leopold II-laan)
Via asfaltwegen door de villawijken van Koksijde bereik je het duinenreservaat De Doorn-
panne, een van de schaars overgebleven grote duingebieden aan de Belgische kust. Dit is 
deels waterwinningsgebied, deels natuurreservaat. Het onverharde (schelpenklei) wandel- 
en fietspad dat dwars door dit duingebied loopt, werd aangelegd als nieuwe schakel in het 
traject van de Kustfietsroute. Deze 86 kilometer lange, in beide richtingen bewegwijzerde 

Koksijde, De Hoge Blekker
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route loopt langs de badsteden, natuurgebieden, havens en bezienswaardigheden van de 
Belgische kust.
Na de Doornpanne fiets je naar Oostduinkerke-Bad waar je aan de Leopold II-laan 8 
naar links richting strand fietst. 
In Oostduinkerke-Dorp kun je in het Nationaal Visserijmuseum Navigo kennismaken met 
de Vlaamse zee- en kustvisserij, met o.a. de IJslandvaarders van weleer. De garnaalvissers 
te paard zijn een unieke levende traditie van meer dan vijfhonderd jaar oud. Als je geluk 
hebt kun je de paardenvissers aan het werk zien op hun bonkige paarden in de golven voor 
het strand van Oostduinkerke.

8>9 7,0 km  Van Oostduinkerke-Bad (Leopold II-laan) naar Nieuwpoort (Vismijn)
Aan het grillrestaurant De Mikke kies je rechts de Piet Verhaertstraat. Op weg naar Nieuw-
poort passeer je in de Polderstraat aan je linkerkant het natuurreservaat Hannecartbos. 
Aan de verkeerslichten aan de Kinderlaan fiets je eventjes richting strand om na 500 m, net 
voorbij camping Polderpark rechts de Louisweg in te slaan. Deze smalle asfaltweg voert 
je in rechte lijn naar de monding van de IJzer in Nieuwpoort. Je fietst er op de promenade 
langs de Geule.
De Geule is de Nieuwpoortse benaming voor de IJzer vanaf de Vismijn tot aan de monding 

in zee. Nieuwpoort investeerde fors in de prachtige promenade, de wandel- en fietsweg 
langs de IJzer, van de Vismijn in Nieuwpoort-Stad tot aan het staketsel waar de IJzer in 
zee uitmondt. Op mooiweerdagen kan het er erg druk zijn. Ter hoogte van het loodswezen-
gebouw vaart een veerboot over de monding van de IJzer. Ook fietsers kunnen de boot op 
naar de overkant.

Ter hoogte van de jachthaven passeer je het kunstwerk De Poolreiziger. Dit beeld werd ge-
maakt ter ere van ex-Nieuwpoortenaar Dixie Dansercoer die verschillende expedities 
naar Antarctica en het Hoge Noorden ondernam. De vier palen met dwarsliggers stellen 
een ‘dukdalf’ voor, een typische constructie die vaak in havens en bij sluizen te vinden is. 
De ronde schijven stellen de Noord- en Zuidpool voor.

Aan het einde van de promenade kom je op de Koninklijke Baan. Je mag die op deze plaats 
niet oversteken. Je fietst richting Vismijn langs het tweerichtingsfietspad en komt op de 
grote rotonde aan de Vismijn van Nieuwpoort 9.

Nieuwpoort, Ganzenpoot
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Overnachten
 > Bladelijn (hotel), Zadelstraat 8, 8600 Lampernisse|, ) +32 (0)51 55 50 83, www.bladelijn.com  

(X:36130,36202| Y-coördinaat:193027,0744)
 > Croonhof (hotel), Noordstraat 9, 8630 Veurne, ) +32 (0)475 42 12 57, ) +32 (0)58 31 31 28, www.croonhof.be 

(X:30433,49735| Y:197247,5504)
 > De Kleine Bever (gastenkamer), Grote Beverdijkstraat 2, 8600 Oudekapelle, ) +32 (0)474 44 98 07, www.dekleinebever.be 

(X: 40195,04117| Y:191382,2259)
 > De Knokkebrug (vakantiewoning), Knokke 4, 8647 Reninge, ) +32 (0)495 04 58 23, www.knokkebrug.be  

(X: 39960,83396| Y:186299,8083)
 > De Loft (hotel), Oude Vestigingstraat 36, 8630 Veurne, ) +32 (0)58 31 59 49, www.deloft.be (X: 30661,63298| Y: 197322,893)
 > De Lombarde (camping), Elisabethlaan 4, 8434 Lombardsijde, ) +32 (0)58 23 68 39, www.delombarde.be  

(X: 36997,49997| Y: 206387,1515)
 > De Torreele (gastenkamer),Torrelestraat 4, 8670 Wulpen, ) +32 (0)58 31 11 95, www.detorreele.be  

(X: 32562,13895| Y: 198952,5267)
 > Den Levensstroom (gastenkamer), Oude Bekestraat 5, 8691 Stavele, ) +32 (0)498 51 55 97, +32 (0)57 40 09 48,  

www.denlevensstroom.be (X: 31993,88784| Y: 182508,793)
 > Eenvoud in Overvloed (gastenkamer), Veurnestraat 15, 8640 Oostvleteren, ) +32 (0)475 87 52 96, +32 (0)57 40 08 72, 

www.eenvoudinovervloed.be (X: 35173,118| Y: 181706,0769)
 > Hoevedomein Rietvelde (vakantiewoning), Veurnevaartstraat 5, 8670 Oostduinkerke, ) +32 (0)472 62 88 28,  

+32 (0)58 24 22 08, www.domeinrietvelde.be (X: 36693,63334| Y: 202584,6632)
 > Hof Ten Thorre (vakantiewoning), Sint-Corynstraat 5, 8647 Reninge, ) +32 (0)496 76 86 02, +32 (0)57 40 02 07,  

www.tenthorre.be (X: 37941,49878| Y: 181752,1864)
 > Kasteel en Koetshuys (gastenkamer), Lindendreef 5-7, 8630 Veurne, ) +32 472 84 67 84, +32 (0)58 31 53 72,  

www.kasteelenkoetshuys.be (X: 30500,14049|Y: 196913,8929)
 > Kasteelhoeve Viconia (hotel), Kasteelhoevestraat 2, 8600 Stuivekenskerke, ) +32 (0)51 55 52 30, www.viconia.be  

(X: 42197,34593|Y: 197314,7283)
 > Kompas Camping Nieuwpoort, Brugse Steenweg 49, 8620 Nieuwpoort, ) +32 (0)58 23 60 37, www.kompascamping.be  

(X: 37498,96411|Y: 203669,8182)
 > Kompas Camping Westende, Bassevillestraat 141, 8434 Westende, ) +32 (0)58 22 30 25, www.kompascamping.be  

(X: 37518,16445|Y: 206612,5817)
 > Landhuis de Engelweg (gastenkamer), Willibrordusstraat 4, 8670 Wulpen, ) +32 (0)475 80 85 89, www.engelweg.be  

(X: 32469,79257|Y: 199917,6716)
 > Martinique (hotel), Brugsesteenweg 7, 8620 Nieuwpoort, ) +32 (0)58 24 04 08, www.hotelmartinique.be  

(X: 37406,23437|Y: 203833,8481)
 > Sandeshoved (hotel), Zeedijk 26, 8620 Nieuwpoort, ) +32 (0)58 22 23 60, www.sandeshoved.be  

(X: 34395,72535|Y: 205635,687)
 > Schraevenacker (hotel), Kasteelweg 21, 8640 Oostvleteren, ) +32 (0)474 68 94 34, +32 (0)57 40 01 31,  

www.schraevenacker.be (X: 35805,31773|Y: 181845,087)
 > Soll Cress (hotel), Koninklijke Baan 225, 8670 Koksijde, ) +32 (0)58 51 23 32, www.sollcress.be  

(X: 27826,20341|Y: 201683,5242)
 > ‘t Klein Berkelhof (vakantiewoning), Berkelhofweg 2, 8600 Pervijze, ) +32 (0)499 18 42 50, +32 (0)58 23 36 55,  

www.tkleinberkelhof.be (X: 39514,31009|Y: 198154,9467)
 > ’t Wydouw (vakantiewoning), Oerenstraat 23, 8690 Oeren, ) +32 (0)473 74 51 12, +32 (0)58 28 98 25, www.twydouw.be  

(X: 32796,28332|Y: 192023,4613)
 > Vakantiehoeve Blauwhof Huisje, Julaenestraat 1, 8630 Steenkerke, ) +32 (0)477 28 59 16, +32 (0)58 31 10 19,  

www.vakantiehoeveblauwhof.be (X: 34197,10653| Y: 95965,3173)
 > Villa Omaar (vakantiewoning), Piet Verhaertstraat 52, 8670 Koksijde, ) +32 (0)58 23 89 57, www.omaar.be  

(X: 32254,1319|Y: 202740,8165)
 > Zon en Zee (hotel), Vakantiestraat 1, 8434 Westende, ) +32 (0)70 24 44 42, www.zonenzee.be  

(X: 37688,87159|Y: 206668,4563)


